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O interesse central desse trabalho é a descri~ao de uma experiencia realizada no campo da antropologia aplicada e vinculada
ao 6rgao indigenista oficial. Inicialmente é procedida uma con,textualiza~áo histórica das várias condi~óes de integrayáo que
viveu a populayao Tükuna, sendo indicados os padróes anteriores pelos . quais a prote~ao oficial era levada aquela popula·~ªº· J! explicitado o modelo de ayáo indigenista proposto na
elaborayao do Projeto Tükuna, contrastando-o com várias outras modalidades de antropologia (s) aplicada (s) ,. cuja r~ciona
lidade se procurou apreender e associar · a distintas posiyóes
assumidas pelo antropólogo em tais iniciativas. A descri~~ da
experiencia é empreendida a partir de duas características contrastantes cuja unidade singulariza o modelo de atuayao proposto, sendo sugerido um novo paradigma como tentativa de refletir
• As informayóes e a tónica geral ciesse artigo devem ser referidas a
época de sua elabora~io: final de 1976 e início de 1977. Nesse momento
a FUNAI já havia desativado os projetos de desenvolvimento comunitário
que mantinha na regiio amazónica (Projeto Yanoama, Rio Negro, Tükuna,
Nambikwara e Gavióes), sendo os antropólogos que coordenavam tais ativ.idades desligados da a~io indigenista oficial e surgindo dificuldades de
diferentes graus quanto a permanencia ou retomo as áreas em que . haviam
trabalhado . Era um bom momento para descrever as experiencias realizadas, procurando f azer um balanyo de suas conseqüencias mais diretas e
imediatas . E é apenas isso que esse artigo pretendía entio e pretende boje,
urna vez que nao disponho de observai;óes de campo ou informayóes seguras para proceder a uma avaliaiyio dos efeitos do Projeto face .a situa~io
. atual dos Tük.una . Decidindo-me a publicar agora esse relato n~ forma em
que f oi concebido, desejaria estar contribuindo para a abertura de um
debate sobre diferentes modelos de a~io indigenista, seus pressupostos,
conseqüencias e condiyóes de viabilidade . Para isso serm útil retomar experiencias como a do Projeto Tükuna, descrevendo a sua execuiyio, os princípios e análises que o fundamentavam, o contexto histórico a ·que estava
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a postura do antropólogo em tais condicr6es. Por fim é realizada urna avalia~ao do Projeto, sendo indicadas suas limitacróes
e apontadas condicróes de viabilidade requeridas para a colocacrao em prática de um tal modelo de acrao indigenista.
As consideracr6es aqui éontidas se referem a populacrao Tükuna, habitante do Alto Solimóes, estado do Amazonas, na regiao
fronteiri9a com o Peru e a Colombia. Essa popula9ao atinge
atualmente a casa dos 9.000 indivíduos, estimativa baseada em
recenseamento realizado em julho-agosto de 1974 e fevereiro de
19751 •
Essa popula9áo se distribuí, intercalada por fazendas e povoados regionais, em urna faixa de quase 400 km do rio Solimóes, abrangendo terras de 4 municípios: Benjamin Constant,
Sao Paulo de Oliven9a, Santo Antonio do I9á e Fonte Boa. A
ocupa9ao dos 65 aglomerados Tükuna existentes varia de poucas dezenas até mais de 1.200 moradores; atualmente, no entanto, a grande maioria da popula9ao (78%) reside em aldeamentos com mais de 400 habitantes.
Os Tükuna mantem contato regular com os brancas desde
a segunda metade do século XVII, tendo vivido em situa90es
históricas2 bem distintas.
vinculado . Assim fazendo espero estimular a que outros antropólogos, inclusive com vivencias mais densas que a minha, fa9am o mesmo com a
atua9ao que tiveram, constituindo um material sobre o qual se possa exercer de modo ~oletivo um esfor<;o analítico . Aproveitando o momento atual
- tao diverso daquele em que tais atividades foram desenvolvidas onde a questao indígena suscita o interesse da opiniao pública nacional
e onde a comunidade de antropólogos demonstra-se particularmente alerta
para a necessidade de medidas práticas de defesa do índio brasileiro, é
preciso reaver fatos e idéias arquivadas, recuperando um conhecimento
ncumulado que pode ser de valor quando se discute sobre o estabelec_i·
mento de planos de apoio a reivindica<;óes concretas de grupos triba1s
específicos. Quero finalmente agradecer a Yonne Leite e Anthony Seeger
pela leitura atenta desse texto e pelas sugestóes e comentários que fizeram,
nao lhes cabendo, evidentemente, qualquer responsabilidade pelos pontos
de vista aquí apresentados .
1 Nessa ocasiao foram visitadas 1 061 casas Tükuna e recolhidos dados
gerais sobre 7 232 pessoas; para as demais localidades - todas pequenos
aglomerados - nao visitadas em virtude de falta de tempo e/ou dificuldades de acesso, foram estabelecidas avalia9óes baseadas em informa9óes
de moradores 'das vizinhas ou de pessoas lá residentes encontradas em
alguma das localidades recenseadas (Oliveira Filho, 1977, p . 85-86).
2 Urna situa<;ao histórica se define pela capacidade, por parte de determinados agentes (institui9óes e organiza<;óes), de produzir urna certa ordem
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As miss6es religiosas jesuítas . espanhóis ao início, carmelitas portugueses após 1710 - promoviam o aldeamento e a
catequese de várias tribos indígenas da regiio, reunindo Omagua, Tükuna, Cocama, Cayuvicena, Passé, Xumana e outras em
aldeamentos que deram origem as fu turas vilas e sedes municipais (Sao Paulo de Olivencra, Amaturá, Santo Antonio do lcrá,
Fonte Boa, etc.). Os índios eram submetidos a um ritmo regular de trabalho, praticando tanto as atividades de subsistencia
como a extracrao das drogas do sertáo (cravo, cacau, baunilha,
pimenta, puxuri, pau-preto, etc.) comercializadas pela miss6es.
O conta~ com outros civilizados - regatóes, soldados das Tropas de Resgate, ou eventuais colonos - era controlado pelo Superior da Ordem Religiosa que dirigía a missao. Um índio escolhido pelos padres como chefe controlava a conduta e as crenc;as da popula9áo indígena ali residente e já catequizada.
Com a cria9ao dos Diretórios de Indios {1757) urna nova
situa9ao histórica se esboc;ou. Os missionários foram retirados
e todo o poder secular' entregue as autoridades civis; as missóes
foram transformadas em vilas (Reis, 1931, p. 99 a 110) e os
colonos ali se fixaram devido a comodidade de recrutamento da
mao-de-obra indígena para as atividades da lavoura, criac;ao de
gado ou servic;os domésticos. Ao diretor de índios, funcionário
nomeado pelo Presidente de Província, cabía resolver as disputas entre os colonos, promovendo a distribui9ao do trabalho indígena entre os vários ·_postulantes (Bastos, 1975, p. 204). A extra9áo prosseguia através de expedicróes de coletas das drogas do
sertao, para as quais o índio constituía fornecedor básico de trabalhoª. Boa parte da populac;ao indígena habitavá as vilas ou
suas redondezas (Bates, 1973, p. 184), onde viviam a salvo
política através da imposi~áo de interesses, valores e padróes organizativos
sobre os outros componentes da cena política. A instaura<;áo regular dessa
domina9ao ~upóe nao sornente o uso repetido da for9a, mas o estabelecimento de . diferentes graus de compromisso com os diversos atores ai existentes (Oli~eira Filho, 1977, p . 4) . Em virtude de tais compromissos "o
g~po dommante passa a articular interesses outros que nao os seus próprios, obtend~ certa dose de consenso e passando a exercer a domina9áo
em nome de mteresses e valores gerais" (Oliveira Filho, 1977, p . 4) .
3 Muitas vezes tais expedi~óes visavam também a obten<;ao de lotes de
escravos índios para serem vendidos nos povoados da regiao (J obim, d. ,
p. 52-53).
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dos preadores, conjugando a atividade de subsistencia com a
presta~io temporária de servi~s aos colonos.
Na segunda metade do século XIX a crescente demanda de
borracha pelo mercado internacional e as constantes altas do
pr~o do produto tiveram repercussóes no Alto Solimóes, configurando-se uma terceira situa~o histórica. O território tribal foi
inteiramente dividido entre os vários patróes, comerciantes que
conseguiam obter títulos de propriedade das terras a margem do
Solimóes ou títulos de aforamento das terras localizadas no interior dos igarapés. A empresa redistribuía a popula~io indígena
de acordo com seus interesses do momento, quer dispondo-a separadamente e por estrad,s de seringueiras dentro de um mesmo lote, ·quer realocando-a entre os seus vários e distantes seringais. lsso - combinado com o quase completo exterminio de
outras tribos da área que mantinham contato regular com os
brancos (ex~o feíta aos Cocama) - gerou a ilusio de uma
expansio territorial dos Tükuna, fato que correspondeu a sua
utiliza~o maci~a enquanto fomecedores de mio-de-obra a empresa seringalista do Alto Solimóes (Oliveira Filho, 1977, p. 40).
A entrada da borracha asiática no mercado internacional im- .
plicou, a partir de 1912, uma queda nos pre~s do produto e
no volume da demanda anteriormente atendida pela produ~io
brasileira•. A empresa seringalista, com sua fonte principal de
recursos drasticamente reduzida passou a diversificar suas atividades, destacando-se aí a pesca, o comércio de peles, a lavoura
de cana-de-a~úcar e de cacau. Limitando o poder de barganha
·e a capacidade de compra da popula~io indígena, a crise na empresa seringalista restringiu também o acesso dos índios as mercadorias e aos bens da civiliza~io ( Oliveira Filho, 1977, p. 5052), criando condi~s adequadas ao surgimento, na década de
1930, de várias explosóes de cunho milenarista, onde figuras de
sua mitología os ajudavam a escapar de alguma calamidade natural (na qual os brancos pereciam) e lhes resguardavam a posse
dos benefícios da civilizaQio (Queiroz, 1963, p. 45-46).
4 De 1912 (quando atingiu o seu ponto máximo: 42-410 t) até 1932
(quando atingiu o seu mínimo: 6 550 t) a produ~io brasileira de borracha
contraiu-se. perdendo importancia no mercado internacional. Já em 1919
responsabilizava-se por menos de 10% da produ~io mundial (Prado Júnior,
1~63,
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p. 243).

As mudan~as referidas no parágrafo precedente - por vários
autores rotulada como uma descaracteriza~áo da empresa seringalista - nao implicavam, contudo, a altera~io dessa situa~io
histórica. Em primeiro lugar mantinham-se os mesmos padróes
de domina~áo da popula~áo indígena: o monopólio de compra
e venda exercido pelo barracao da empresa; a aplica~io de castigos corporais, amea~a de prisáo ou de expulsao de suas terras
para os infratores daquela proibi~ao. Em segundo lugar persistía o predomínio da empresa seringalista sobre outros agentes
sociais: os regatóes, a prelazia de NulJius (criada no segundo
decenio do século, com sede em Sao Paulo de Oliven~a), as
autoridades municipais ou a guarni~ao de fronteira de Tabatinga. A .rela~io mutável entre seringa e outras atividades na
produ~ao total da empresa nao expressava mudan~as mais profundas, resultantes de uma tentativa de estabelecimento de um
padrao ótimo do ponto de vista da empresa face as novas condi9óes do mercado externo. O conjunto de rela~s criadas entre
patróes seringalistas e 'índios mantínha-se basicamente o mesmo,
nao havendo altera~ao significativa nas rela~óes de produ~o supostas pela extra~io da seringa, ·nem nas rela~óes políticas entre
as empresas e outros atores sociais presentes na regiáo ( Oliveira
Filho, 1977, p. 47-48).
Em 1942, porém, o antigo Servi~o de Prote~áo aos Indios
(SPI) instalou-se na regiao, fixando um inspetor em Tabatinga.
Apoiando-se sempre na guami~áo militar de fronteira, o inspetor
do SPI come~ou a atuar basicamente como um delegado de índios, apurando denúncias e reivindica~óes, procurando de alguma forma encaminhar solu~óes que fossem f avoráveis aos índios
(Oliveira, 1972, p. 111). Em 1945 a fazenda de .umaria~u foi
doada ao SPI pela viúva de seu antigo proprietário; algum tempo depois o Posto Indígena Ticuna (PIT) foi transferido de Tabatinga para lá, levando consigo várias familias egressas dos seringais e que haviam se fixado a seu redor. Uma explosao milenarista favoreceu esse movimento migratório, atribuindo-lhe
sentido sob a ótica do Tükuna. Segundo a descri~ao obtida por
Vinhas de Queiroz, um jovem índio do igarapé Tacana teria
tido uma visao onde uma santa ordenava ao inspetor do SPI
que chamasse a todos os Tükuna pflra junto de si, pois em um
dia marcado, urna enchente de água fervente mataría todas as
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. plantas e viventes, só escapando os que estivessem junto dele
(Queiroz, · 1963, p. 49-50). Isso causou panico entre os índios dos
igarapés Belém, Tacana e terras adjacentes, muitos dos quais
abandonaram suas ro9as e rumaram para o PIT, acreditando que
um navío grande, mandado pelo governo e abarrotado de generos atracaría em Tabatinga e os alimentaria durante a enchente
(Queiroz, 1963, p. 46-47).
A presen9a do PIT na regíao íncomodava aos seringalistas
nao só pela possíbílidade de sua ínterven9ao em questóes surgidas com os seringueiros e seus aliados índios, como por co.nstituír um local onde poderiam refugiar-se os índios que tivessem
tido atritos com eles e nao maís pudessem ou quísessem víver
em suas terras (Oliveíra, 1972, p. 112). Por várias vezes os seringalistas propuseram as autoridades a extin9ao do PIT ou o
seu deslocamento para a área do Javari, onde existíriam efetivamente índios, pois - conforme memorial enviado ao Presidente
da República por regionais - naquele recanto (Umaria9u) " nao
existiam índios, e sim civilizados caboclos" (transcrito em Oliveira, 1972, p. 110).

Condifóes de Integrafáo do Indio em Duas
Situa~óes H ist6ricas

A íntegra9ao entre os vários interesses e projetos dos atores
sociaís configurava urna quarta situa9ao histórica, onde através
de váríos e reiterados choques se realizava na prática um termo
de compromisso entre os seringalistas de um lado, o SPI e a
guami9ao militar_ de outro (Oliveira Filho, 1977, p. 58-59). O
SPI Iimítava sua atua9ao a localidade de Umaria9u (ou no máximo a localidades situadas no município de Benjamín Constant) ,
abstendo-se de intervir em questóes acorridas dentro dos grandes seringais, localizados em terras do município de Sao Paulo
de Oliven9a::. . Com isso criou-se para os Tükuna urna alternativa ao domínio da empresa seringalista, surgindo um campe5 O município de Santo Antonio do Ic;.á foi criado apenas em 1955 e
por Clesmembramento do antigo município de Sao Paulo de Oliven9a (IBGE,
1957) .
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sinat.o , I?arginal6 e?1 ~maria~u e em outros pontos próximos do
mun1c1p10 de , Ben1am1~, Constant, como as ilhas do Arama9a,
Cleto, Sururua e Arana, as localidades de Teresína, Capacete,
Veneza e outras.
. ~m !ais condi~es se assentou na regiao um padrao de a9áo
1nd1gen1sta que pode ser caracterizado por tres pontos:
·
l.º) A tutela estabelecida pela lei sobre ~s índios (e a tribo
como ' unidade) se concretizava em urna realidade local onde
menos de 1/ 8 da popula~ao Tükuna vivia em condi~óes de integra~ao definidas pelo órgáo indigenista oficial;
2 .º) ~ss;, ~or sua vez, estabelecia no plano local um esquema_
de coex1stenc1a com outros agentes de integra~ao, abdicando intervir em quest5es que envolvessem o restante da popula~áo indígena, lim~tando na prática a prote~ao oficial a reserva de
Umaria9u;
3.º) Os funcionários do Posto Indígena adotavam padróes de
p_atronagem . com algu~s Tükuna, aos quais intitulavam de capitaes e. m~n1pul~vam de forma a impor,· na vida da aldeia, algumas d1rehvas f1xadas em instancias administrativas superiores.
Urna nova situa9ao histórica come~ou a delinear-se na regiao
na segunda metade da década de 60, em conseqüencia da caracteriza9ao da Amazonia e da sua faixa de fronteira como área de
seguran9a nacional. A antiga guatni~ao militar de Tabatinga foi
renovada em termos de transpor~es e comunica~óes, seu contingente ampliado e elevado o nível de sua composi~ao (com inúmeros oficiais vindos de outros estados e com forma~áo uníversitária), desenvolvidos ínúmeros servi~os assistenciais urbanos
(hospital, posto de atendimento de emergencia, escalas e ginásio) 7 ,
6 Velho (1976, p . 299) trata de camponeses marginais ex-seringueiros
que, com a retr~9ao daquela atividade, retomaram urna produ~ao, em
gra~de parte destinada a subsistencia . No caso Tükuna o termo é aqui
aplicado a popula9ao que comercia com regatóes (ou mais raramente nos
m~rc_ados loc~s), vivendo em terras sem patrao (do' SPI, do Exércit~, de
m!ss?es ou, amda, devolutas) , ou onde o patrao restringe sua pressao econom1ca a a}gu.ma forn:ia de arrendamento (Oliveira Filho, 1977, p . 59) .
1 O proprio cresc1mento de Tabatinga e Marco enquanto núcleos urbanos - e em decorr~ncia basicamente da presen9a do Exérci to - foi,
surpre~n d ente , sepd? criado um conjunto de servi9os que incluem Correios
e .T~legrafos, agencia do Banco do Brasil, entreposto da COBAL, ampla
ativ1dade de constru9ao de casas para os oficiais, abertura e asfaltamento
de ruas, etc .
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passando a ser o Comando de Fronteiras do Solimóes (CF-SOL)
responsável por várias unidades e postos de patrulhamento (sediados nos rios Javari, I~á,- l@purá e Solimóes), dirigido por um
oficial na patente de coronel. O mais importante, porém, a ser
frisado é que as regulamenta~s relativas a seguran~a nacional deram ao comandante da CF-SOL poder e autoridade para
intervir em questóes antes resolvidas exclusivamente pelas administra~óes municipais. Atualmente a administra~io nos municípios da regiio é feíta através de prefeitos nomeados, exercendo
Comando uma fun~o de permanente avalia~io de tais gestóes, muitas vezes aí predominando critérios de eficiencia burocrática e valores da vida urbana sobre interesses economicos ou
reivindica9óes de chefes políticos locais ( Oliveira Filho, 1977, p.
66 a 68). A tendencia que parece existir é de substituir a antiga elite política, saída de seringalistas, madeireiros e comerc~a?·
tes por quadros burocráticos mais capacitados para o exerc1c10
de tarefas administrativas.
Isso repercutiu sobre a popula~io indígena de duas formas,
urna passada no plano real, outra desenvolvida em termos semeJhantes a um pequeno mito. Houve uma grande mudan~a nas
rela9óes entre os Tükuna e os "patroes", alterando-se os inst~
mentos de controle usados por esses últimos em rela~io aos pn. meiros. Uma sindicancia realizada no igarapé Belém levou a puni9ao do filho de um dos mais fortes seringalista~ da regiio, ~~
vi do a apl~a9io de castigos corporais aos índ1os. Outra diligencia realizada pelo CF-SO L levou a paralisa~io das manobras
do comerciante mais forte de Amaturá para apossar-se de terras
ocupadas pelos índios no rio Curuí. Em uma terce1ra ocas1ao,
atendendo a urna solicita9io feita por um Tükuna ao CF-SOL,
0 "patrio" do igarapé Sao Jerónimo foi obrigado a quitar uma
dívida que mantinha com o queixoso (Oliveira Filho, 1977, P·
65-66).
Durante certo tempo os Tükuna entenderam essa transforma9áo por meio de um pequeno mito, onde di~iam que agora as
terras situadas na beira do Solimóes, de Tabahnga até o l~á (e
incluindo as ilhas) pertenciam ao Exército,· vivendo ali as famílias dos seringalistas nao como "patróes", mas. como "qu~lqu~r
um". Por esse meio os Tükuna buscavam exphcar para s1 proprios a incapacidade dos "barracoes" em continuar impondo for-

o
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mas de coer~io como os castigos corporais ou o impedimento de
fugas e migra~óes.
Premidos por essa situa~io nova, os seringalistas criaram
meios novos de controle sobre a popula~io indígena. Em 1971,
ocorreu na regiio um amplo mqvimento de cunho salvacionista,
centralizado na figura do lnnio José (José Francisco da Cruz),
um civilizado de aproximadamente 50 anos e com alguma forma9io religiosa, que desceu o Solimóes até o l9á, vindo do Peru.
O conteúdo de sua prega~io era anunciar o fim do mundo e
reunir seus adeptos em Innandades que seguiriam rigidamente
os seus mandamentos, a salva~io existindo apenas para aqueles
que a ela aderissem. Vários seringalistas aproveitaram-se disso,
acolhendo bem o Irmio José, constituindo igrejas para a lnnandade nas proximidades do "barracio", sendo sagrados pelo próprio profeta no cargo de dire~io da Innandade local. Nos contextos ligados aos ·ritos do Movimento da Santa Cruz (missas
e procissóes) , os seringalistas adquiriam uma importincia moral
e religiosa muito grande, estabelecendo assim uma nova forma
de legitimidade para o seu domínio.
A adesio ao Movimento da Santa Cruz apresentava também
alguns aspectos positivos para os Tükuna. Em primeiro lugar
estabelecia, ao nível das identidades um vínculo primariamente
horizontal entre o seringalista e o índio, favorecendo a cristaliza~o de padróes de relacionamento onde a subordina~io do
segundo ao primeiro se fizesse de forma mais leve e menos
explícita. O tratamento de "caboclo" - apontado por Cardoso
de Oliveira como um exemplo de "identidade negativa", o índio
vendo a si próprio com a ótica do branco ( Oliveira, 1971, p. 940941) - cedeu lugar ao "irmio", termo aplicável tanto ao índio
como ao branco que siga os mandamentos da Irmadade da
Santa Cruz, criando urna obriga~io mútua (ainda que formal)
de respeito e boa vontade. Assim é que os Tükuna costumam
explicar o fato de que os "patróes" nao mais se utilizem de castigos corporais referindo-se a sua "conversio" aos mandamentos
da Santa Cruz, urna vez que essa proíbe aos seus adeptos a
conduta violenta ou arrogante.
Por sua vez, para os Tükuna as cren9as contidas no Movimento da Santa Cruz expressavam também um projeto de vida
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e urna ideologia de integra9ao no ambito da regiao8 • Um extenso
·conjunto de proibi9óes enfatizavam o valor do trabalho, da harmonia na comunidade, do cumprimento das obriga9óes familiares,
a·b olindo as festas (tradicionais ou nao), o uso de bebidas e a
cren9a nos pajés - fatores sempre lembrados pelos regionais quando queriam caracterizar os Tükuna como preg~i~o~os, de~ordeiros,
de conduta promíscua, dados a constantes su1c1d1os e v1ngan9as.
Apesar de todos esses fatores, a domina9ao da popula9ao indígena pelos seringalistas nao chegou a ser grandemente alterada em sua substancia. A concentra9ao dos índios em grandes
aglomerados permitia que o comércio com eles se fizesse de ~orma
menos onerosa, sem a necessidade de que a empresa manttvesse
barcós. permanentemente percorrendo os lagos e igarapés onde_ se
distribuía sua rede de aviados. Mesmo supondo que os patroes
seringalistas f ossem for9ados a admitir a concorrencia dos regatóes9, eles dispunham 4e urna grande vantagem: estando local~
zado no próprio aldeamento, o "barracao" tinha condi9óes de suprir
com regularidade as demandas comerciais dos índios, mantendose como o seu fomecedor e comprador básico, deixando os regatóes funcionarem como urna alternativa eventual. I! importante
considerar também que alguns "patroes", com sucesso maior ou
menor, procuraram man ter o seu monopólio de comércio apoiandose em dois argumentos: que os ín~ios, por serem moradores de
suas terras, devíam vender-lhes toda a sua produ9ao; que por
contraírem dívidas nos "barracóes", os índios estavam obrigados a
saldá-las vendendo-lhes tudo aquilo que produzissem e apenas ali
adquirindo as mercadorias de que necessitassem. Se os castigos
corporais nao eram mais aplicados, amea9as acompanhavam cada
8 i:. esse f ator crucial que explica a fidelidade dos Tük':1na ao movimento e permite entender como algumas lrmandades (notonamente a de
Vendaval) transformaram-se mais tarde em fomeced.o~es de líde~es que,
manifestando respeito ante o patrao em contextos ~ehg1os.os, mantmha!11-se
nos contextos sócio-economicos como defenseres mtrans1gentes dos interesses e dos direitos dos índios.
9 Isso ocorreu na localidade de Belém do Solim&:s, onde ~ padre .permitía que os regatóes atracassem em seu porto e. ah comerc1assem h~
mente com os índios. No caso dos aglomerados situados em terras ad<Ju•ridas pela Missao Batista a antigos seringalistas (Campo Alegre e Betima),
a domina9áo economice desses últimos continu~va a s~ ~xercer, agora ~a
condiyao de comerciantes mais f ortes das. locahdades v1zm~as (Santa Rita
do Weil e Santo Antonio do lyá, respect1vamente) 1 competmdo favoravelmente com regatóes e comerciantes mais fracos. (Oliveira Filho, 1976a, p. 8)
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um desses argumentos, alegando os seringalistas que recorreriam
ao delegado de polícia de Sao Paulo de Oliven9a ou mesmo ao
Comando de Tabatinga para expulsar de suas propriedades os
índios infratores ou for9á-los a pagar as <lívidas assumidas.
Que para ·o Tükuna tais amea9as aparecessem como de concretiza9ao possível na presente situa9ao histórica é um ponto que
pode ser explicado recorrendo-se ao padrao de a9ao indigenista
que estava sen do levado a prática. Interpretando de forma inteiramente singular a proibi9ao de uso de cacha9a pelos índios,
os funcionários da FUNAI coibiam nao somente a compra ou
ingestao de derivados alcoólicos, mas igualmente a f abrica9ao e
o uso de bebidas tradicionais dos índios daquela regiao, como
a cai9uma, o pajauaru, a chicha e vários tipos de licores com
frutas fermentadas.
As amea9as feitas pelos chefes de posto e pelos "capitaes" por
eles nomeados - de levar os infratores presos para a cadeia de
Tabatinga - nao foram suficientes para impor tal proibi9ao, urna
vez que o uso da bebida estava associado a várias manifesta9oes
culturais dos Tükuna, como os rituais de inicia9ao, as sessóes
de xamanismo, os trabalhos comunitários ( uajuri) 1 º. A prega9ao
salvacionista do Irmao José revelou-se muito mais eficaz, abolindo
através de um moralismo extremado os contextos onde poderia
surgir a bebida (como as festas com dan9a e as sessóes de cura)
ou modificando substancialmente o seu teor, associando-os exclusivamente a urna ideología de valoriza9ao do trabalho e de coopera9ao (como no caso de uajuri que passou a ser realizado com
limonada) . Os f uncionários do órgao indigenista perceberam o
potencial "civilizador" do movimento da Santa Cruz e lhe deram
um apoio bastante explícito.
Em Umaria9u, o "capitao" da aldeia, amparando-se na ideología
e na forma9ao de urna Irmandade local, conseguiu obter um forte
suporte político para a imposi9ao daquelas proibi9oes. Logo sua
capacidade de mobiliza9ao foi em muito ampliada pela constitui9ao de um capital coletivo ( um barco a motor e urna ro9a comunitária), para o qual a FUNAI concorreu . A apropria9ao de tais
10 No uajuri quem convida outros para trabalhar em sua roya fica
abrigado a f ornecer-lhes comida e bebida durante o dia de servi90. Assume
também o compromisso de participar dos uajuri de todos aqueles que trabalharem no seu (Nimuendaju. 1952, p . 21).
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recursos e dos valores da ideologia religiosa da Santa Cruz por
urna parte dos moradores reunidos em torno da lideran9a do "capitao", levou a configura9ao de urna fac9ao dominante que passou
a atuar como verdadeira unidade política, responsabilizando-se pelo
estabelecimento de urna ordem por ela preconizada para a vida
da aldeia (Oliveira Filho, 1977, p. 202-203). Por sua vez, em
outras localidades a FUNAI se fazia representar através do "capitao" de Umariau, tendendo a identificar-se sempre com os
adeptos da Santa Cruz e eventualmente a colaborar nas lutas e
na atua9áo daquelas Irmandades.
Tres características permitiam definir entáo o modelo de a9áo
indige~ista vigente naquela situa9ao histórica:
1.º) Dispondo de poder e recursos bastante reduzidos, o órgao indigenista oficial nao atuava sozinho e com finalidades próprias, limitando-se a secundar a a9áo de outras autoridades e a
preocupar-se primordialmente em adaptar os costumes indígenas a
padróes morais compartilhados pelo branco;
2.º) Aproveitando-se do movimento da Santa Cruz como veículo de domestica9ao dos Tükuna, os funcioµários do órgáo indigenista deram liberdade ao seu anticlericalismo, solidarizando-se
com os adeptos da Santa Cruz em suas críticas aos padres, incentivando assim o faccionalismo religioso;
3.º) Nao estabelecendo objetivos economicos e sociais, a a9ao
indigenista só vinha fortalecer o poder dos ." patróes" e reduzir a
influencia de urna lideran~a indígena que come9ava a falar na
defini~ao de urna reserva para os Tükuna e que entrava em choque com os seringalistas (Schwade, f974).

Os Preliminares do Proieto
Em 1974, porém, alguns fatores convergiram no sentido de
propiciar urna mudanc;a nos padróes de atuac;ao da FUNAI na
regiáo. A importancia assumida pela Amazonia nos planejamentos govemamentais se refletia na possibilida~e de capta~ao de
recursos do Programa de Integra~áo Nacional (PIN) para atender as popula9óes indígenas que habitassem a área de construc;ao da Transamazonica e da Perimetral Norte. Isso daria ao órgao
indigenista urna base economica que lhe permitiría expandir e
elevar qualitativamente seu nível de atua~ao no Alto Solimóes.
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O primeiro passo a ser dado como condi9áo imprescindível
a qualquer planejamento futuro seria obter um conhecimento
mais amplo da populac;áo indígena da regiáo e da magnitude de
suas necessidades . . Isso foi realizado através de um recenseamento (já referido anteriormente) da popula9áo Tükuna, onde
ficou estabelecida sua distribuic;áo espacial, seu volume populacional e condic;óes· sócio-economicas. Além do fornecimento de
dados, um conjunto sistemático de proposi9óes concretas para a
ac;ao da FUNAI na regiáo resultou de dois relatórios de pesquisa
(Oliveira Filho e outros, 1974 e Oliveira Filho, 1975a). O órgáo
indigenista dispos-se a ouvir sugestóes e críticas por parte dos
missionários e antropólogos, resultando de discussóes realizadas
no Seminário FUNAI-Missóes Religiosas (Manaus, abril de 1975)
um programa de a9áo conjunta para o Solimóes e• outras áreas
da Amazonia. Caberia a FUNAI por em execuc;áo em cada urna
dessas áreas um projeto de desenvolvimento comunitário, elaborado e dirigido por um estudioso das populac;óes indígenas afetadas, mantendo estreita' colaborac;ao com as missóes e outros organismos federais e estaduais. De abril a julho de 1975 foi elaborado o projeto Tükuna (Oliveira Filho, 1975b), definindo as
·· a·iretivas e finalidades, detalhando as ac;óes e estabelecendo valores monetários de um plano integrado de assistencia aquela populac;ao, abrangendo diferentes áreas de atividade, como o estabelecimento de protec;áo oficial, de programas setoriais de saúde,
educac;ao e promoc;ao economica.
Tal plano, porém, nao chegou a ser realizado: devido a redefinic;ao de prioridades na política governamental (a desacelera9ao na constrw;áo das grandes rodovias, a enfase no transporte
ferroviário, etc), os recursos liberados pelo PIN para aplicac;ao
pelo órgao indigenista na Amazonia sofreram grande reduc;áo,
~obrindo primordialmente as atividades das várias áreas de frente
de atrac;ao. Um projeto menor (Projeto Piloto Vendaval) visando
estender a novos aglomerados Tükuna a esfera da protec;ao oficial,
foi entao delineado apoiando-se em dotac;óes orr;amentárias da própria FUNAI e sendo executado no final de 1975 (setembro-dezembro).
A experiencia de ac;ao indigenista aqui descrita refere-se primordialmente a execw;ao do Projeto Vendaval, incluindo igualmente urna redefinir;ao da atuac;áo da FUNAI na área Tükuna
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(e em especial . em Umariac;u). Antes, porém, de entrar na considerac;ao desses aspectos, é necessário proceder a urna explicitac;ao do modelo de ac;ao indigenista proposto pelo Projeto Tükuna
e pelo Projeto Vendaval.

Dijerentes Modalidades de Antropología Aplicada
~

necessário inicialmente realizar um enquadramento de tais
projetos dentro das várias modalidades de trabalhos subsumidas
sob o rótulo ambíguo de antropología aplicada 11 • Cada urna dessas
modalidades resulta das opc;óes que o antropólogo, colocado dentro
de um determinado processo social de produc;ao de conhecimentos,
realiza <liante de cinco pontos: o produto de sua atuac;ao prática,
os valores que definem os objetivos dessa ac;ao, a atitude tomada
face a introduc;ao de elementos exógenos em urna cultura, o tipo
de realidade atribuída a ac;ao e o caráter científico ( ou nao) dessa
atividade. Em func;ao dessas respostas surgem pelo menos tres
séries que ocupam posic;óes de maior relevo nas discussóes sobre
o tema. Sao essas tres séries de antropología (s) aplicada (s) que
passo a apresentar em seguida. As formulac;óes da primeira série
sao retiradas de Firth (1961) e L. Mair (1965), as da segunda,
basicamente de G. Foster ( 1969); indicac;óes sobre outros projetos,
como o Fox (da Universidade de Chicago), o Vicos (da Universidade de Cornell) ou outros (Thompson, 1955) compóem o terceiro tipo, em cuja direc;ao os projetos referidos buscaram desenvolver suas elaborac;óes .
A ética profissional que os antropólogos britanicos se esforc;aram em erigir supunha urna absoluta isenc;ao do cientista face
a tensóes e interesses existentes no objeto estudado, assim como
face as distintas políticas com que esse era tratado pela administra9ao. A afirmativa de G. Wilson de que o antropólogo nao
pode julgar do bem ou do mal, que nao lhe cabe aprovar ou
condenar determinada política, tornou-se quase um lema, constantemente repetido e citado. Mesmo quando tratando de questóes com importantes implicac;óes práticas, o antropólogo· deveria
restringir-se ao papel de cientista, expando qual a situac;ao se11 Retomo nesse tópico colocac;óes realizadas em comunicado apresentado ao Simpósio sobre Antropologia Aplicada, realizado na X Reuniáo
da Associa9ao Brasileira de Antropologia (ABA) (Oliveira Filho, 1976) .
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gundo os resultados da sua análise e mostrando que para obter
determinados resultados dever-se-ia seguir determinados métodos,
bem como indicar que determinados métodos necessariamente
conduziriam a certos resultados (Firth, 1951, p. 231) . Qualquer
que fosse sua · posic;ao pessoal face a política aplicada pela administrac;ao, sua func;ao seria somente de indicar as suposic;óes (o
diagnóstico) e suas possíveis conseqüencias (a previsao). Acrescenta L. Mair que só seria possível colocar problemas em termos
de urna eventual contradic;ao entre a aplicac;ao da política (ou os
seus resultados concretos) e "os princípios morais subscritos pelos
seus promotores" (Mair, 1965, p. 130).
Contextualizada, essa atitude revela urna outra cqerencia, nao
no plano abstrato e normativo dos princípios de urna filosofia da
ciencia positivista, mas na realidade histórica concreta. Os antropólogos, filiados por tradic;ao e carreira as universidades, nao integravam os centros de decisao da política colonial. Em tais
círculos a opiniáo emitida pelo antropólogo era ouvida primordialmente pelas informac;óes substantivas que trazia sobre costumes pouco conhecidos dos povos administrados. -Os seus relatos eram considerados juntamente com os de outras pessoas que
conheciam aquela sociedade - missionários, comerciantes, viajantes e militares - , sem que fosse estabelecida entre tais informac;óes qualquer diferenc;a de nível, vistas todas como simples
matéria-prima na montagem de planos resultantes de decisóes políticas básicas.
Em muitas oportunidades fica claro que a neutralidade e o
rigor técnico dos antropólogos ingleses nao é apenas urna questao de princípios, mas também urna estratégia adotada f ace a
falta de poder e de capacidade de intervir nos processos sociais
deflagrados por políticas governamentais. Afirmando a natureza
científica de seu trabalho e caracterizando-se como analistas imparciais, os antropólogos buscavam destacar-se dos agentes cívilizadores e qualificar-se como técnicos comparativamente a eles.
Praticando a análise de políti ;as alternativas, indicando as conseqüencias de cada urna delas e verificando a compatibilidade
interna meios-fins, eles adotavam como limite as suas conclusóes
a instrutnentalidade a administrac;ao. Dessa forma criavam para
. si mesmos um lugar na política colonial, praticando o assessoramento e pensando poder funcionar como consultores da administrac;ao.
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Urna alternativa a série anterior surgiu em. um contexto social
bastante diferente: o período posterior a segunda guerra no novo
continente. Aí já se reconhecia que o antropólogo possuía informac;óes mais rigorosas e sistemáticas que o leigo, que a sua colaborac;ao era importante para especialistas de outras áreas que
tivessem de lidar com outros segmentos de cultura que nao o
seu próprio. Programas de desenvolvimento eram planejados e
executados por governos nacionais ou órgaos internacionais junto
as populac;óes indígenas ou camponesas dos países subdesenvolvidos. Tais programas adotavam nos modos de trabalho e nas
autodefinic;óes urna ideología claramente assistencialista e modernizante.
Nessa segunda série - que usualmente aparece como a antropología aplicada - nao existe qualquer distinc;ao radical entre antropologia pura e antropologia aplicada ao nível das formas de
trabalho, servindo-se essa última dos mesmos métodos e técnicas
de investigac;ao que a primeira, vendo o seu objeto através de
orientac;ao similar e de identico quadro conceitual (Foster, 1969,
p. 42). O que é chamado de antropología aplicada é na verdade
um papel desempenhado pelo antropólogo, descrevendo as atividades que ele realiza em programas cujos fins primários sao a
introduc;ao de melhorias em urna determinada comunidade, ao
invés de visar somente ao desenvolvimento da teoría social (Foster, 1969, p. 54) .
Integrando urna equipe de técnicos, um antropólogo lhes fornece os meios · de tornar mais eficaz sua ac;ao, indicando os fatores sociais e culturais que podem alterar o sentido e os efeitos
das medidas propostas. Dessa maneira o antropólogo participa
das decisóes muito mais que na série anterior. Porém esse aumento de poder tem como éontrapartida urna solicitac;ao mais forte
do antropólogo no sentido de operar de acordo com os fins e
valores da organizac;ao inovadora. ~ assim que Foster, procedendo como cidadao e nao como antropólogo, resolve distinguir
a antropología aplicada da pura, '~whose 'end' is not immediate
pertinence to practica} programs aimed at making the world a
better place in which to live" (Foster, 1969, .P· 43) .1r! O seu
12 " . . . cujo fim nao está imediatamente referido a programas práticos
que visam a tornar o mundo um lugar melhor para se viver". (Foster, 1969.
p. 43)
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humanitarismo, carregado de pressupostos etnocentricos, contrasta entao com a posic;ao austera de um representante da série
ant~rior, explicitado na observac;ao de Firth de que as instituic;óes ocidentais podem nao ser os modelos sociais mais efetivos
para outros povos (Firth, 1961, p. 231).
Urna terceira série de ac;óes ligadas ao campo rotulado de
antropología aplicada sao aquelas que decorrem de fundac;óes com
intuito de promoc;ao cultural, de instituic;óes universitárias e, algumas vezes, de órgaos indigenistas. Nesses casos o antropólogo
dispóe de urna dose maior de poder, urna vez que assume também o papel de administrador (Holmberg, 1958), tendo entao
autoridade para tomar decisóes, bem como levar a ·cabo medidas
práticas ou pesquisas. A diferenc;a das duas alternativas anteriores, aqui o ponto mais característico da atividade do antropólogo é a definic;ao de urna política básica de atuac;ao junto aqueta
comunidade, o estabelecimento de princípios a que as ac;óes devem obedecer, a defit;tic;ao das metas e prioridades. Além disso
cabe ao antropólogo selecionar as formas e as áreas de intervenc;ao, articulando os papéis e a contribuic;ao que os vários técnicos podem dar em termos de planejamento e execuc;ao de planos setoriais.
Os objetivos estabelecidos em um projeto assim se distanciam
do voluntari~mo das afoes humanitárias. O Projeto come~a a se
delinear qu~ndo, na análise da situa~ao de contato e no estudo
das características culturais do grupo, é entrevista urna possibili·
dade de existencia alternativa e teoricamente passível de ser atuaJizada. A intervenc;ao na realidade entao só ocorre quando, onde e
como se demonstre histórica e culturalmente viável.
Isso configura a primeira ordem de determinismos, dos quais
o antropólogo, como observou Bastide (1971, p. 203), precisa fazer
um adequado mapeamento antes de propor qualquer ac;ao. O
segundo tipo de filtro as suas elaborac;óes serao os objetivos sociais expressos consciente ou inconscientemente pelo grupo. Para
que · essa futura forma de existencia deixe de ser mera especulac;ao teórica ou o resultado de cegos processos sociais, é preciso
que seus meios e objetivos sejam entendidos e aceitos pela própria popula~ao. ~ fundamental romper com a "configurac;ao de
atitudes patronais", porque, como mostra Gerrit Huizer (1964),
nao se pode admitir que as ac;óes do projeto sejam caracteriza221

das como coisas externas a comunidade. A única forma de evitar um experimentalismo bizarro é fazer com que aquela comunidade nao seja apenas a beneficiária do projeto, mas a sua executante efetiva, aquela que desde o início definirá as finalidades
básicas e lhe imprimirá nuances próprias, mas adiante, no processo,
assumindo a dire~ao e a responsabilidade integral pelo seu destino.
A terceira filtragem é realizada pela engrenagem institucional e financeira em que o projeto se ins<;reve. Aí é preciso ter
urna visao sociológica das múltiplas articula~ües do projeto, indo
desde a análise do organismo a que estará diretamente associado
e~ termos financeiros, operacionais e políticos, até o posicionamento desse 6rgao dentro do conjunto de institui9óes científicas,
culturais ou ainda do aparelho de Estado, sem ignorar as defini~s básicas da política govemamental e as injun9óes próprias
a conjuntura nacional e mesmo internacional.
A elabora~ao de um projeto está ligada em urna primeira etapa
nao a aplicafiiO de conhecimentos, mas a um processo de descobertas realizadas em diferentes instancias. Definidos os elementos e possibilidades de que dispóe, o antropólogo parte para a
montagem de seu projeto, procedendo, nessa segunda fase, a um
trabalho de rearranjo e solda de pe~as e fragmentos 13 de forma a.
com eles constituir urna realidade nova, que expressa um compromisso entre as finalidades por ele visadas e as predetermina90es
contidas no material com que opera.
Pórém o que a elabora~ao do projeto procura maximizar, contextualizado em urna determinada situa9ao histórica e com o suporte de urna organiza~ao definida, é o grau de realiza~ao dos
interesses da comunidade. Para isso o projeto precisa ser pensado
e funcionar como um aliado para as for~as da comunidade que,
respeitando seu próprio código cultural, buscam urna adapta9ao
mais favorável ao novo meio ambiente natural e humano. O projeto nao pode pretender ser o todo-poderoso criador da nova rea13 ~ interessante nesse sentido lembrar a distin~io feita por Lévi-Strauss
(1970, p . 37 a 41) entre dois tipos de atividade racional e cognitiva, a do

engenheiro e a do bricoleur . No primeiro caso as finalidades sio definidas
abstratamente, sendo o conjunto de pe~as reunido em fun~io de sua instrumentalidade aos planos concebidos. No outro caso, as pe~as sio vistas
como pertencendo a um repertório limitado e pré-existente, as finalidades
do construtor sendo entáo condicionadas ao aproveitamento e combina~áo
daqueles elementos.
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lidade a ser vivida pelos índios; ele se constituí tao semente em
um fator a mais na situa9ao real daquela popula9iio, um fator
que aumenta as chances· de que 'os índios manipulem com os
, .
..
varios atores soc1a1s presentes na situac;ao histórica de maneira a
maximizar suas oportunidades.

Características do Modelo de Afao Indigenista Utilizado
O modelo de a~ao indigenista proposto possui urna marcada
dualidade sobre a qual é preciso refletir mais extensamente. Um
grupo indígena vive numa determinada situac;ao histórica, em
urna sucessao de contextos onde ele se associa ou se opóe aos
atores _presentes na cena política regional; esses atores trac;am suas
estratégias de a~ao, de alguma forma prescrevendo a popula~ao
indígena um lugar em seus projetos políticos. A maneira de fazer
o índio atuar de acordo com aqueles planos e interesses é entao
estabelecer controle sobre suas condic;óes de integrac;ao14 • Um
ponto-limite é atingido quando o grupo indígena (como um todo
ou através de seus segmentos) fica em urna "situa~ao de encapsulamento" (Bailey, 1970, p. 152) por parte de urna organiza~ao
maior. A domina~ao sobre a popula<rao indígena se estabelece através do controle de fatores económicos (como a propriedade da
terra, os mecanismos de comercializa<;ao, as relac;óes de trabalho,
etc.) e político-ideológicos (como a formac;ao de ideologías de integrac;ao . ao mundo dos brancos, a constituic;ao de papéis e unidades políticas capazes de promover mobilizac;ao no ambito da aldeia
e de exercer urna fun~ao de intermediac;ao com as determinac;óes
da situac;ao histórica).
A singularidade do modelo de ac;ao indigenista apresentado
pelo Projeto Tükuna decorre exatamente de sua dualidade, de
um lado pretendendo atuar sobre os fatores envolventes, de outro
definindo-se pela nao intervenc;ao em assuntos da comunidade15 •
Pode ocorrer que esse controle nao seja exercido diretamente, fazen~o-se através da supervisao da atua980 ao nível local do organismo que
prahque tal controle.
15 Em alguns trabalhos os antropólogos da a9ao parecem haver pensado dessa form~: "Tudo que Queremos com nosso programa de a~áo é fornecer, .ºª medida em que pudermos, alternativas entre as quais as pessoas
envolv1das possam escolher livremente - e sermos tao pouco restritivos
14
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Trata-se em primeiro lugar de atuar sobre as condi~oes em
que se processa a integra9áo da popula9ao indígena, evitando
que os atores presentes naquela situa9ao histórica estabele!ram
um ampJo controle, sobre fatores vitais a existencia daquelas comunidades, tornando-se, assim, capazes de for<;á-las a sujei9ao. lsso
nao significa definir condi96es ideais de integra9ao considerando
exclusivamente as peculiaridades sócio-culturais daquele grupo indígena. Ao contrário, a a9ao indigenista só pode ser delineada a
partir de um levantamento concreto das diferentes .características
da "situa9ao de encapsulamento" de cada segmento da popula9ao
indígena, sendo possível entao definir as condi96es de integra9ao
mais favoráveis aquelas comunidades e histórica e culturalmente
viáveis 16 •
A interven9ao sobre as condi96es de integra9ao · visa mais especificamente de início a reduzir a situa9áo de dependencia económica da popula9ao indígena, possibllitando que ela venha progressivamente a reaver autonomía em suas elabora9óes políticas
e ideológicas. Ao permitir que a popula9áo indígena amplie o seu
controle sobre alguns fatores económicos de sua integra<;ao, tal
a9ao indigenista estará reduzindo em muito a capacidade coercitiva dos agentes civilizadores, e abrindo caminho a novos projetos
de rearticula9ao das cren9as e de reorganiza<;ao de · padróes de
comportamento estabelecidos pelos índios, e visando a atender . a
seus próprios interesses.
Entra aqui o segundo ponto. Essa a9ao indigenista deve ser realizada sem adotar qualquer partidarismo face a divisoes internas
a comunidade e sem propor qualquer solu9iío que possa vir a ser
automaticamente incorporada e praticada pelos índios. Onde o órgao indigenista controle suas condi96es de integra9ao de urna comunidade, cabe a sua equipe de funcionários niío in ter/erir na vida

da aldeia, omitindo-se da fun9ao de julgar ou de delegar poderes
de julgamento a outrem.
Nao basta porém que o executor desse novo modelo de a9ao
indigenista se recuse sistematicamente a intervir na vida política e
nos costumes da aldeia. Mais do que se abster de agir, ~le necessita instaurar uro novo padrao de atua9áo radicalmente distinto daquele usado pelos administradores. Ero primeiro lugar é preciso
que ele entenda - e fa9a entender a todos - que ele nao atua
diretamente sobre os problemas da comunidade; limitando-se a
agir através do discurso de seus membros. Segundo, ele só intervém na solu9ao de uro problema quando para isso convocado e
após serem esgotados os recursos legais nativos. Terceiro, ele precisa ser aceito pelas partes envolvidas como urna autoridade que
exer9a ·uro papel de arbitragem (Bailey, 1970, p. 132-134),
contando com pelo menos algum interesse de cada uro de chegar
a urna solu9ao satisfatória do problema. Quarto, sao os próprios
membros da comunidad~ que devem decidir, formular propostas
e acordar soluroes, cabendo ao executor do projeto apenas o reconhecimento formal e a afirma9ao da legalidade da solu9áo proposta. Quinto, a coloca9ao em prática da solu9ao fiada é tarefa
dos próprios membros da comunidade envolvidos no problema e
em sua tentativa de resolu9ao, o executor do projeto colaborando
sornen te conforme houver sido decidido e atendendo a necessidades
efetivas.
'
Nos dois tópicos a seguir o primeiro urna descric;ao do
Projeto Vendaval, o segundo urna redefinic;ao da atua9áo da
FUNAI na regiáo - procuro clarear essas idéias, que na ac;ao
indigenista aparecem combinadas.

A Chegada da "Prote9ao Oficial"
quanto for humanamente possível. Segue-se, portan to, que <levemos tentar
remover as restri9óes colocadas por mitros as alternativas abertas aos índios e a sua liberdade de escolher entre elas" (Tax. 1958, p. 18) . No entanto, ao invés de procurar um conteúdo sociológíco aos termos em que
era formulada tal diretiva (como interno/externo, interven9áo/náo interven·
980), eles preferiram apelar para valores da comunidade científica, dandolhes uma formula9áo basicamente humanista (Tax, 1958, p. 19).
.
16 Náo necessariamente a situac;áo mais favorável precisa ser escolh1da
em um inventário das condi9óes de integra9áo já existentes, sendo muitas
vezes viável a idéia de estender aquela área a ar;áo de organismos ali nao
atuantes ou de padróes de ac;áo ali nao atualizados.
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Vendaval é o local da área Tükuna onde as relac;óes de trabalho supostas pela empresa seringalista continuaram por mais
tempo - e mesmo depois do abandono da extrac;ao de borracha
- a reger as atividades económicas locais. O "patrao" impedía
que os índios vendessem ou comprassem fora de seu "barracao",
dizendo ser essa a condic;áo para morar ero suas terras. Além disso
a ameac;a de denunciar as autoridades o índio infrator, prendendo-o
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até pagar as <lívidas ou expulsando-o de si.las terras, mantiveram
essa proibi9ao durante a primeira metade da década de 70.
T~do o pagamento feíto pelo patrao era sempre "no troco".
Quando o Tükuna f ala em regime de "troco" ele nao se refere apenas a urna troca nao monetária por oposi9ao a uma troca monetária, mas a urna troca compulsória com um só patrao e envolvendo .
urna parte ínfima em dinheiro, por oposi9ao a troca livre com
qualquer regatao ou mesmo a venda direta no mercado, onde
existem maiores alternativas e maior circula9ao de dinheiro. Tal
comércio se constituí em objeto de dois tipos de reclama~óes por
parte dos índios: a de que o patrao vende as mercadorias a um
pre90 •muito elevado, mais caro que o regatao; o de que o patrao
paga menos pela sua produ9áo, comprando a um pret;o mais barato
e estacionário, sem a valoriza9ao da entressafra ou o aumento
normal no pre90 do produto (Oliveira Filho, 1977, p. 107-108).
A localidade de Vendaval possuía, em 1974, 701 moradores
Tükuna e mais oito famílias de civilizados. Situada no Parana
da Boa Vista, próximo a entrada do igarapé Sao Jerónimo e Preto, está cercada por sete lotes, com a extensao de 13 915 O~O m2 ,
pertencentes a um único seringalista. O aglomerado tinha entao
por volta de 3 anos de existencia, s~rgindo somente após a . passagem do Irmao José pelo Solimóes e a cria9ao de urna Irmandade
em Vendaval. Nos anos subseqüentes várias levas de famílias,
provenientes de terras pertencentes ao próprio patrao (70%) ou
a membros de sua família (15%) ali se fixaram. Em termos de
religiao a popula9ao declarava-se monoliticamente filiada a Irmandade de Santa Cruz, a qual era dirigida localmente pelo patrao.
Sempre que havia oportunidade os Tükuna de Vendával procuravam comunicar as autoridades as suas agruras, na expectativa
de que algum auxílio disso lhes pudesse advir. Até 1974 eles
pouco sabiam e esperavam em rela9ao a FUNAI, preferindo dirigir
seus apelos aos militares. Durante o censo, porém, muitas queixas
foram feítas e antes da partida da equipe um Tükuna veio até
o barco pedir (quase formalmente) providencias das autoridades
contra os abusos do patrao. Tais fatos foram noticiados em rela. ·tório : a FUNAI, sendo nessa ocasiao sugerida a cria~ao de um
Posto-Indígena naquela localidade.
,
A passagem posterior de outros elementos da FU~AI (pesquisadores na segundo fase do censo,. médic~s em viagem pela área)
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favoreceu o surgimento de urna expectativa por parte da popula9ao indígena. Em janeiro,· um líder Tükuna de Vendaval viajou
até Umar-ia9u - desafiando proibi9ao expressa do seringalista para denunciar ,ao chefe da FUNAI que o patrio estaría se apossando do produto de uma r09a plantada pela comunidde em regime de uajuri.
Em mar~o, uma comissao da FUNAI em visita a área deu conhecimento ao seringalista do desejo do órgao de estabelecer naquele.·local um Posto Indígena; novas denúncias foram feítas pelos
índios de que o patrao os obrigava a vender-lhe toda a produ9ao,
proibindo qualquer comércio entre eles e outros regatóes (os
quais só paravam em Vendaval para comerciar exclusivamente
com- o patrao). Mais tarde o seringalista resolveu adotar outra
estratégia, passando a propor a FUNAI a aquisi9ao de suas terras
por vultosa quantia, oferecendo entao mudar-se para outra propriedade que possuía mais acima e na outra margem do Solimóes.
Os atritos com os índios aumentaram no primeiro semestre de
1975 devido a transferencia de um rebanho (incluindo gado bovino, cavalos e porcos) de propriedade do seringalista, de um
terreno afastado do povoado para urna pequena ilha situada bem
em frente; -. com a cheia a ilha foi inundada e os animais foram
transferidos para as imedia9óes do povoado, causando grandes
prejuízos as casas e as ro9as dos índios. Novamente os líderes
Tükuna recorreram a FUNAI alegando que o patrio nao dava
aten9ao aos seus pedidos de que colocasse os animais em um cercado, passando entao como retalia9ao e compensa9ao a amea9ar
matar os animais que lhes acarretassem danos.
Face a redu9ao dos recursos extra-or9amentários que atenderiam
o Projeto Tükuna, foi delineado em agosto de 1975 um projeto
piloto para a área. Vi~ando a evitar urna fragmenta9áo de recursos
. a a9ao deveria ser seletiva, escolhendo lugar e tipo de atividade
que seria desenvolvida. O que fosse executado deveria também

prescindir de suporte de urna infra-estrutura montada (inexistente).

..

Por fim o que fosse colocado como meta deveria ser algo que
urna vez atingido modificarla sensivelmente a situa9áo como um
todo, transformando o relacionamento entre os atores sociais presentes naquela situa9ao histórica. Esse último · ponto significava a '
defini9ao de metas que pudessem ser relativamente independentes

.da continuidade ( ou náo) das afóes do Proieto.

227

A proposta elaborada f oi a montagem de um Posto ·Indígena
na localidade de Vendaval, no corac;áo do antigo território tribal
Tükuna e centro de urna área ·habitada densamente pelos Tükuna
(e quase somente por eles); nao próximo aos mercados ou as cidades, locais onde os direitos desses índios eram comparativamente
mais respeitados,. ma§ exatamente naquele ponto onde o barracao
de um dos mais fortes seringalistas mantinha relativamente rígido
o sistema de sujeic;áo da populac;áo indígena. Tratava-se entáo de
marcar, pela presenc;a do Posto e pelo controle das condic;oes de
integrac;ao, a definitiva superac;ao de urna situac;ao histórica que
permitía tal dominac;ao da populac;áo indígena. Dessa forma, o alcance e a significac;ao do Projeto extravasavam a localidade de
Vendaval e atingiam a área Tükuna como um todo.
Se o conteúdo do Projeto pode ser dito como indo ao encontro
de interesses concretamente manifestados pelos índios nas ocasioes antes mencionadas e em outras, a sua forma foi igualmente
em grande parte por eles moldada. A localizac;áo do Posto no
aldeamento foi decidida pelos próprios Tükuna, que para isso convocaram urna reuniáo entre os dois líderes maiores do povoado
e os seus colaboradores imediatos. Depois de excluir a possibililidade de que o Posto ficasse ·fora da aldeia, foi resol vi do deixar de lado as sugestóes que o colocavam cercado somente pelos
seguidores de um dos líderes, preferindo colocá-lo em um lugar
público, onde se tornasse evidente sua natureza nao partidária.
Instalado a beira do Solimóes e tendo a igreja da Santa Cruz
entre ele o " barracáo", o Posto se situa em um local que torna
patente sua func;ao de tutela e de controle das condic;óes de integrac;ao dos índios.
A construc;ao do Posto foi um notável empreendimento de
vontade coletiva. A demarcac;ao do terreno, a retirada de madeira
no "centro" (direc;áo da terra firme onde se situam as roc;as e a
floresta) para fazer barrotes e esteios, o descarregamento do material - a menor ajuda que fosse requisitada acorria um número
· de J'µkuna sempre maior que as necessidades do momento. Os
dois barcos de alumínio com motor de popa que auxiliaram no
transporte e que seriam deixados para o Pos to·, foram logo ha tizados de N gutapá e Dyoi, nome de dois heróis de suas narr~tivas
míticas. Relac;óes quase de camaradagem foram estabelecidas entre
os índios e os novos funcionários do PI, um técnico-indigenista e
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um auxiliar de enfermagem; perante terceiros os Tükuna assumiam
com orgulho a presenc;a da FUNAI no local, como urna indicac;áo
de sua capacidade de conseguir aquilo que desejavam.
Em várias oportunidades o seringalista procurou obstaculizar
a criac;ao do Posto Indígena, buscando para isso o apoio de outros
órgáos federais e estaduais. Caracterizando a presenc;a da FUNAI
como urna " invasáo" e dizendo haver sido ameac;ado de expulsao
do local (além de ameac;ado físicamente), ·O seringalista procurou
levar as autoridades policiais e militares a intervirem. Mais tarde
algumas pessoas relacionadas ao "patráo" de Vendaval difundiram
em Benjamín Constant a notícia de sua morte e conseguiram fore;ar
o CF-SOL a apurar o caso: urna patrulha esteve em Vendaval,
constatando que o seringalista estava vivo e que nao sofría qualquer injunc;ao ou ameac;a.
Posteriormente o seringalista procurou atrair o interesse na remofáo do Posto do Banco da Amazonia (BASA) , afirmando nao
poder quitar urna hipoteca contraída com aquele banco em t 971
(e. renovada ú~m 1972) por estar "impossibilitado de exercer suas
func;óes como comerciante". Embora o BASA desse encaminhamento a denúncia do seringalista, ao órgao indigenista era tao fácil
apontar a irregularidade da concessao de hipotecas sobre terras
ocupadas por índios sem consulta prévia a FUNAI, quanto demonstrar a inexistencia de qualquer ingerencia sua em práticas
comerciais legais do seringalista.
O seringalista procurou atuar ainda através de um seu procurador e amigo, um ex-empresário de Benjamin Constant 1 1 que,
sem qualquer receptividade, tentou interessar funcionários estaduais e mesmo a própria delegacia regional da FUNAI em Manaus
na soluc;ao "positiva" do caso. O fato é, porém, que desprovido de
maiores vínculos políticos e económicos, o seringalista após certo
tempo . come~ou a acomodar-se a nova situac;ao, retirando do
povoado grande parte de seus animais e concentrando-se efetivamente em sua atuac;ao como comerciante, nao mais como patrao.
17 J: interessante observar, como conseqüencia da antiga forma de recrutamento de chefes de Posto entre naturais da regiáo, .que o filho desse
indivíduo esteve vários anos como encarregado do PIT. Isso indica como,
já a nível de funcionários, se podia viabilizar a política de omissáo do órgao nas áreas de seringa} .
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A criac;ao do Posto teve logo um efeito na atividade económica:
um dos líderes da aldeia18 mobilizou grande parte dos moradores
na prepara9ao de urna grande ro9a comunitária de milho. Posterionnente out ros produtos - arroz principalmente - foram entremeados nessa planta9ao. A idéia de vários líderes era de que
a produ9ao da ro9a viesse a financiar a aqQisic;ao ( ou. construc;ao
do casco e compra do motor) de um barco para transporte de
cargás e pessoa_s, possibilitando a forma9ao no local de um entreposto de venda dirigido pelos Tükuna. Esse poderla ser o melhor
meio dos próprios Tükuna criarem urna alternativa com~rcial ao
barracao sem se tornarem dependentes de capital e equipamentos
fornecidos . pela FUNAP9 , nem tampouco das oscilac;óes entre as
distintas políticas de desenvolvimento económico de comunidades
coexistentes no órgao, permitindo-lhes dessa fonna associar, segundo seu próprio rit1110 e interesse, o estabelecimento de papéis
de lideranc;a com urna experimenta9ao no campo das formas de
cooperac;ao económicas.

Rede/in indo a

Atua~ao

na Reserva de

Umaria~u

Nos tópicos precedentes já foi evidenciada a reformulac;ao da
atua<;ao do órgao indigenista em seu relacionamento com outros
atores sociais presentes na regiao. Agora pode ser indicado como
se procurou refonnular o papel exercido pela FUNAI na vida
política da aldeia, abandonando - e procurando fazer os índios
perceberem isso - as antigas práticas administrativas adotadas
pelos encarregados do PIT, anteriormente ao surgimento do Projeto.
Um dos pontos onde isso ocorria era na nomea9ao do "capitao"
e -d~ ~ s~us auxiliares, investidos no cargo em uma reuniáo pública
18 O mesmo que anteriormente havia denunciado a FUNAI a apropria~ao pelo patrio de um r~ado feito pela comunidade.
19 Na elabora~io do Projeto estava prevista, para complementar no
plano económico a atividade assistencial do Posto, a implantayio de urna
cooperativa em Vendaval; como a FUNAI nao colocou em tempo hábil o
transporte a disposiyio do Projeto, os recursos destinados a essa cooperativa foram convertidos na aquisiyao de instrumentos agrícolas (máquinas
de ralar mandioca, machados, teryados, etc.), que incorporados aos bens
do Posto tomaram-se de utilidade para toda a comunidade por meio de
um extenso sistema de empréstimos .
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em que cabía ao chefe do Posto indicá-lo e aos demais aprovar;
posteriormente aquele funcionário emitia urna espécie de declara<;ao, guardada pelo "capitáo" e por ele sempre exibida como urna
"prova" de sua con.clic;ao. Feíto isso o chefe do Posto tertdia a restringir os seus. contatos na aldeia ao "capitao", utilizando-o como
um porta-voz de suas instru<;óes e resolu<;5es, servindo paralela?lente como representante e defensor autorizado dos interesses
dos moradores junto a FUNAI.
Contrastando com essa prática, o padrao de atuac;ao da equipe
do Projet~2 º procurava isentar-se de caracterizar a um líder como
mediador oficial entre o Pesto e a populac;áo indígena~ estabelecendo ou legitimando dessa forma o. domínio desse líder sobre
os · demais. O pe~soal vinculado ao Projeto estabeleceu rela9óes
com moradores de diferentes partes da aldeia, de posi<;Oes religiosas distintas e relacionadas ou nao ao "capitao" podendo assim
consultar e ouvir ·opinióes de vários líderes da aldeia. Também
o Posto nao mais veio . a intervir no processo de nomea<;áo ou
substitui9ao de "capitao'", passando a afir~ar explicitamente que se
tratava de "um problema que deveria ser resolvido pelos próprios
Tükuna", negando-se a firmar um papel ou a indicar esse ou
aquele como o escolhido para o cárgo de "capitao". Isso nao impli·
cou a extin<;ao do papel de "capitáo" da aldeia, coatinuando os índios de Umariacu a se referir e a tratar do mesmo. modo o entao
ocupante do cargo; por outro lado, porém, retirou-lhe um poder
, compulsório, resultante do explícito apoio do Posto, tornando-o
mais dependente da mobiliza<;a.o de um suporte efétivo de seguido20 Essa equipe era composta basicamente pelo autor e por dois técnicosindigenistas d~ FUNAI, Srs. Divino Gonyalves Amador e Wellington Gomes
Figueiredo,. mais tarde encarregados respectivamente dos Pis Umariayu (o
antigo PIT) e Vendaval. Sua atuayao enquanto unidade prolongou-se de
fevereiro de 1975 ao início de 1976. Em urna primeira fase de treinamento
os técnicos-i.ndigenistas percorreram a área Tükuna, colaborando na segunda
fase do recenseamento realizado; paralelamente foram sendo introduzidos
a literatura disponível sobre a tribo, debatendo também a proposta de ayio
indigenista contida em relatórios (Oliveira Filho, 1975a) e no Projeto Tükuna (Oliveira Filho, 1975b), fazendo importantes sugestóes e levando a
prática tais idéias . Muito colabor.ou também com as a<;óes do projeto o
dr. José Alfredo Guimaraes, médico da 14.ª EVS da FUNAI sediada em
Atalaia do Norte .. Sob a CÍireyao de cada um dos encarregados de Pis, tra·
1:>a1navam· atnoa aJguris etementos da regiao nas funyóes de · aüiiliar de enfermagem e de trabalhador brayal .
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res e do consenso que ele consegue criar em tomo de suas a~5es
(Oliveira Filho, 1977, p. 252-255).
Um outro ponto que deve ser mencionado é relativo .ao posicionamento religioso do PIT na vida da aldeia e · a imposi~ao da
proibi~ao de bebidas alcoólicas. Como já foi antes observado, as
le is que · proíbem o uso da cachat;a por índios foram entendidas
pelos antigos encarregados do PIT como um ato moralizante,
voltado contra todo tipo de embriaguez, aí incl~indo bebidas alcoólicas ou nao tradicionais e fabriéadas peÍos Tükuna ou vendidas pelos civilizados. Nessa época estavam sendo difundidas na
regiao ·as cren~as salvacionistas do lrmio José, com todo um
conjunto de prédicas moralizantes, entre elas a proibit;ao de be:bidas, . cJan~as e festas. Os administradores perceberam a importancia que esse movimento poderia assumir enquanto forma de
domesticat;ao dos Tükuna e logo lhes deram todo o apoio possível, ·~oncedendo o poder absoluto em Umaria~u e em outras
aldeias21 aos partidários da Santa Cruz, e colocando numa clara
situat;ao de marginalidade os líderes de ·o utras f ac~óes. Os chefes
. da S~nta Cruz passaram a policiar a conduta dos moradores da
aldeia _e :'Usando também da autoridade do Posto, nio apenas condenavam moralmente a bebida e as dant;as, mas a coibiam, amea~ando
aos que a praticassem com a prisio na cadeia de Tabatinga ou a
expulsao da reserva.
Se urna grande parte dos moradores concordava e estava efetivamente empenhada nessa reforma de costumes, urna outra parcela
discordava e sentía f rustra~óes por ter de submeter-se aquelas
proibi~óes. Claramente as posiyóes se radicalizaram e os líderes

l

21 Aproveitando a existencia de lidera~as Tükuna reunidas em Ir·
man~a~es da Santa Cruz, antigos chefes do PIT procuraram · estender lls
l~ahdades de Nova Itália, Belém e Vendaval o esquema de autoridade
vigente em Umaria~u. com um capitio nomeado pela FUNAI. Logo, porém,
esse papel foi reabsorvido pelas divisóes políticas internas llquelas aldeias:
em Nova ltália, o "capitao.. foi p~ster!ot:.i:nente safado pelo Irmao José na
fun~ao de Presidente da lrmandade; em Belém, ta mtidan~a ocorreu com a
redefini~áo pelos próprios Tükuna e tendo em ví·sta o contlito entre
católicos e adeptos da Santa Cruz - de quem seria o "capitáo" e quais seriam os seus auxiliares; em Vendaval o seringalista conseguiu manipular
com elementos d·a FUNAI, colocando como ·"capitáo" um Tüküna de sua
confian~a (Oliveira Filho e outros, 1974, p . 38), exercendo esse forte controle sobre a vida da aldeia até o surgimento de uma lideran~ nova e nao
vinculada ao "patrao" .
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de Santa Cruz passaram a manipular com a autoridade do Posto
para impor nao só a proibic;ao de cachat;a e das festas, mas ainda
outras próprias da sua seita, como nao fumar, nao ouvir rádio,
nao tocar vitrola, ·nao consultar pajé, nao usar vestido curto, etc.
Com isso grande parte da vida social dos membros da outra facc;ao f oi colocada em urna condic;ao de semiclandestinidade, interferindo sistematicamente a facc;ao de Santa Cruz para reduzir
os seus contextos de interat;áo, dividir e desqualificar suas lideranc;as, desorganizá-la enquanto unidade de ac;ao política ( Oliveira Filho, 1977, p. 193-202).
Totalmente envolvido nas lutas internas, o Posto nao tinha
anteriormente ao Projeto condic;ao alguma de assistir a comunidade
de Umariac;u como um todo: os que nao eram adeptos da Santa
Cruz (denominando-se, por contraste, como "católicos") tentavam
evitar qualquer contato com elementos da FUNAI, vivendo do
lado direito do igarapé ou mais para o interior, preferindo . ir
pedir ( ou mesmo comprar) remédios na cidade a utilizar a pequena
farmácia do Posto, muitos nao enviando sequer os filhos a escola,
nem fazendo registro para o nascimento das crianc;as .
Desde a sua chegada a equipe do Projeto viu-se em um impasse, com alternativas que implicavam expectativas insustentáveis:
nao seria possível dar continuidade a alianc;a do Posto com os
partidários da Santa Cruz, urna vez que isso implicarla manter
a repressao a tradic;ao cultural do grupo e ampliar o conflito entre
os moradores. Também seria inteiramente contraproducente assumir urna atitude " purista" e mais urna vez deixar a cargo da
FUNAI definir o que os moradores deveriam ou nao fazer, pretendendo explicar o sentido · verdadeiro da proibic;ao de cachac;a ..
e a nao existencia de qualquer proibi~ao de bebidas nativas, danc;as ou festas. Isso significaria aceitar tomar a iniciativa de destruir
a organizac;ao política existente na aldeia, manipulando livremente
· ~om ideologías de integrac;ao e papéis de liderant;a, podendo gerar
inclusive novos desajustes psicossociais.
Diante dessa situac;ao foi aos poucos sen do definido um novo
esquema de atuac;ao no ambito da aldeia:
1.º) Buscou-se ampliar os contatos · do Posto com o pessoal
nao pertencente a facc;ao da Santa Cruz, de modo a evidenciar
que nao se tinha qualqtier partidarismo nas lutas internas na
aldeia, nem qualquer afinidade religiosa com aquele movimento.
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Foram feitas muitas amizades com pessoas "católicas" e moradoras
do lado direito do igarapé (margem oposta aquela onde se encontrava a igreja da Santa Cruz e as casas de grande maioria da popula~ao de Umaria~u, bem como a própria sede do PIT), inclusive com aqueles que eram taxados pelos membros da Santa Cruz
como "pajés perigosos, pregui9osos, festeiros e arruaceiros". Tais
indivíduos passaram a recorrer. ao Posto em busca de medicamentos, registros, etc., chegando a visitá-lo com intuito de conversas e sondagens;
2.0 ) Como produto de urna intera9ao regular entre os líderes das duas fac9óes, foi surgindo lentamente urna separa9ao conceitual entre a "lei da Santa Cruz" e a "lei da FUNAI", como os
índios denominavam cada um desses conjuntos d~ no~as._ ~ela
"lei da FUNAI" era proibido o consumo de bebida alcoólica, mas
nao de bebidas tradicionalmente. fabricadas pelos Tükuna, eram
proibidas as brigas e mortes, mas .nao as festas de qualquer tipo;
pela "lei da Santa Cruz" era proibida nao só a cacha9a, mas qualquer tipo de bebida ou de festa. Uma era "religiosa", feita por um
"homem-santo" para os seus seguidores; a outra era aquilo que o
"govemo" dizia que todo índio - qualquer que fosse sua religiáo
- devia fazer. Com isso se reduzia a possibilidade de· manipula~ªº da autoridade da FUNAI em favor de qualquer uma das
fac~s. A ~titude religiosa de cada um, as proibi~óes e os ritos
que seguisse, eram questóes de livre escolha de cada indivíduo;
3.º) O Posto foi progressivamente suprimindo o hábito de
dele se esperar ordens e decisóes. Quando alguém vinha perguntar se podia fazer urna reuniao para comemorar o nascimento
de seu filho, para tirar o luto, etc., a equipe do Projeto convocava
ao Posto além do. interessado, os chefes das duas fac9óes. A fun9ao
do pessp,al da FUNAI era apenas usar sua autoridade para evitar
o conflito : ~berto entre eles e para canalizar a discussao no sentido
de fornecer solu9oes ao problema concreto trazido pelo interessado.
Após todo um conjunto de acusa~es mútuas, que operava com
efeito de catarse face a opini5es e boatos que naquele momento
já estavam circulando, os chefes entravam na fase de negocia9ao
e de barganha: p. ex., era permitida a "reuniáo" (sem dan9a), mas
nao a "festa" (onde tem dan9a) ;. era estabelecido que se podía
"ouvir vitrola", mas "nao muito alto e só até a meia nc;>ite"; a única
bebida tolerada seria a cai9uma doce, a fermentada .ficando proibi234
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da, etc. E por aí prosseguiam, .variando as proibi9oes ou concess5es
em fun9ao de cada caso concreto e da respectiva for~a política
de cada fac~ao naquele momento.
Com isso o importante é que assim os Tükuna estavam assumindo .
em suas próprias maos o controle da vida social na aldeia e sendo
levados a elabora9ao de urna legisla9ao própria, ope~ativa e satisf atória, urna nova "lei dos Tükuna" (como o pessoal do Projeto
costumava chamar, para contrastar com · as fórmulas administrativas o que era estabelecido nessas discussoes).
4.0 ) · Com essa nova situa9ao, a hostilidade entre as facr;oes
parece haver diminuído, deixando de ser a conduta religiosa um
fato obrigatoriamente imposto pela fac9ao politicamente dominante para tornar-se urna questao de escolha individual, e assim área
passível de maior tolerancia. Como bem observou Cardoso de
Oliveira, os Tükuna atualmente possuem aspira9oes e projeto de
integra9áo bastante heterogeneos, cada um deles se expressando
em urna configura9ao ideológico-religiosa particular, nao cabendo a FUNAI contestar a legitimidade ou manifestar qualquer partidarismo face a essas op95es ( Oliveira, 1975, p. 17).
A nao ingerencia na vida da comunidade está imprimindo a
idéia de validade das solu9oes jurídicas encontradas pelos próprios -Tükuna para as questóes com que se deparam cotidianamente·. As respostas dadas pelos brancos tenqem a vir revestidas
de urna autoridade· que as permite aparecer como melhores que
as outras formuladas pelos próprios índios, ainda que algumas
vez~s sua execu~ao acarrete tensoes de maior envergadura que
os problemas que pretendiam resolver. Urna solu~áo verdadeiramente operativa deve ser fabricada pelos próprios . índios, deve
ser o .produto do choque de interesses e aspira~óes, formulada e
criticada pela comunidade segundo critérios compartilhados tradicionalmente ou resultantes das novas necessi~ades, da vida em
comunidade. Isso ocorre assim que eles percebem que os funcionários da ·administra~ao nao mais Ihes fornecem (ou impingem)
fórmulas •políticas ou ideológicas, procurando, ao contrário, conhecer e atua~ segundo os próprios padroes de organiza9ao . política
e religiosa _- vigentes da comunidade, considerando plenamente legítima as solu9óes encontradas pelos próprios moradores para as
quest6es jurídicas e administrativas surgidas na vida da aldeia.
Disso nao resulta a desarticula9áo da cultura ou a desagrega9áo
1
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de personalidades, mas sim a reestrutura<;ao de cren<;as
organizativos de modo a adaptá-los a novas condi<;óes
Urna questao deve ser colocada ao finalizar essas
<;óes: tal modalidade de antropologia aplicada pode ser

e padróes
de vida22 • ·
considera-

executada
e ter continuidade em termos de padróes regulares de afáo indeginista oficial e de suas práticas administrativas? A experiencia
Tükuna permite em certa medida responder afirmativamente a
urna parte da questao, depreendendo paralelamente algumas con~
di96es que, no entanto, entravam a sua realiza9ao e inviabilizam
sua continuidade.
Os objetivos definidos pelo Projeto Vendaval f oram atingidos
em sua quase totalídade, o mesmo ocorrendo com a redefini<;áo
da interven9áo da FUNAI na vida de cada comunidade. A presen9a _tutelar da FUNAI se estendeu até o centro da área Tükuna, modificando de modo radical a situa<;ao exatamente onde eram
mais adversas as condi96es de integra9ao da popula<;áo indígena23 ;
co~ isso se permitiu o surgimento de urna popula9ao camponesa
tem ·vendaval, a qual se preocupa em elevar sua produ9ao agrícola .
e aumentar os seus vínculos com os mercados locais. Por outro
lado, em Umaria<;u rompeu-se como costume de manipula<;ao das
formas de lideran<;a e das cren<;as indígenas de modo a atender as
demandas da organiza<;ao que controle suas condi<;oes de integra<;ao,
passando progressivamente aos índios parcelas maiores de responsabilidade na organiza<;ao da vida da aldeia e de decisao quanto a
projetos id~ológicos a serem por eles seguidos.
Assim é que, sem produzir maiores distúrbios e através de entendi~ento estabelecido entre os próprios líderes, voltou a ser realizada no iníc10 de 1976 em Uf!1ariac;u, pela primeira vez desde 1972, a "festa da pelac;ao
da moc;a nova~·, ritual pelo qual as adolescentes Tükuna se tomam aptas
ao casamento.
23 Cumprindo-se dessa forma um desejo expressado há mais de 30 anos
p~r ~urt Nimuen~aju: "Nas últimas duas décadas do século passado, a industria de extrac;ao de borracha comec;ou seu extraordinário desenvolvimento na regiáo amazónica . Essa foi para os Tükuna urna triste era de
exyl~rac;áo, escr.avidáo e rebaixamento sob o tacáo dos gananciosos 'patroes , homens ignorantes mas superiores em forc;a, que durou por mais
de quarer¡ta anos ( ... ) mesmo hoje existem alguns indivíduos vivendo na
boca dos igarapés habitados pelos Tükunas e que desejam firmemente
man~e-los submeti~os a sua patronagem egoística . l! de se esperar que o
?erv190 de Protec;ao aos fnd1os (SPI), que se estabeleceu nessa regiáo em
1942, colocará um fim a essas pretensóes anacrónicas." (Nimuendaju, 1952,
22

A

p. 9)
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Se tais objetivo~ maiores fora~ atingido~, nio se pode esquecer .º enorme con1unto de necessidades reais e urgentes indicadas
em vário.s relatórios (Oliveira Filho e outros, 1974; Oliveira Filho,
1975): (a) e (b) e que nao puderam ser atendidas devido a·dificuldades abaixo referidas. !vfais especialmente isso diz respeito a tres
pontos: a demarcafáo administrativa e o processo de reintegrafáo
de posse d~ territ6rio ocupado atualmente, pelo Tükuna; tem pro~rama ~e educayiio bilíngüe; um programa -de assistencia . . m;dico-

preventiva.
Os entraves surgidos na realizayáo do plano e, ·ma'ts tarde, em
su~ continuidade foram basicamente de duas ordens: urna propnamente económica, outra de cunho administrativo. A primeira
diz respeito nao somente a escassez de recursos destinados a área,
mas principalmente as constantes mudan<;as relativas ao montante
e a data de libera9ao dos ·recursos, anulando sucessivamente os
cronogramas, ameayando cotidianamente de paralisia e destruindo
a c~erencia das atividades locais. ~ segunda, a reabsor<;áo do
ProJet~ . e seu pessoal pela engrenagem burocrática preexistente,
subordinando-o a· hierarquias e a rotinas que atrasavam seu anda.
mento ou colidiam com os seus objetivos.
Urna avalia<;ao presente sobre a continuidade das a<;óes realizadas deve sublinhar o seu caráter altamente problemático. A
m~n,u~enyao dos novos padróes de a<;ao indigenista e a própria
ef1cac1a do PI Vendaval estao em grande parte condicionadas a

perlt}llnencia .na área ~o pessoal da FUN Al que esteve vinculado
ao Projeto, particularmente ~s técnicos-indigenistas. Rornpida
essa última condi<;áo, pode ocorrer urna reversiio a situa~áo ante~
r.ior, restabelecendo-se em Umariafu um P.adráo de manipula~ao
: das lideranas Tükuna, podendo paralelamente, em Vendaval, urna
conduta ambígua ou desastrada por parte de novqs elementos da
FUNAI perante o patrao comprometer seriamente todo o trabalho
~ealizado. ~ previsto, contudo, que tal regressiio nao ocorra sem
atritos e tensoes com as lideran9as presentes"'!,4, tanto com os dirigentes de facyóes, que articulam interesses económicos · e religiosos
24 Urna das metas definidas no Projeto Tükuna (Oliveira Filho, 1975b)
- ape.nas alcanc;ável por um conjunto de a~óes que tivessem continuidade
garantida durante um período de tempo bem maior - era de que as lideran9as que aí emergiram pudessem a longo prazo vir a desenvolver formas
de sustentar o seu nível de bem-estar, mesmo sem a presen~a do Projeto.
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em verdadeiras unidades políticas, quanto com a jovem lideran9a
Tükuna., que aspira libertar-se em certos aspectos dos antigos
dominadores civilizados.
Seria interessante, ao considerar os obstáculos acima indicados,
lembrar que os projetos desenvolvidos por antropólogos de a9ao
ou outros experimentos de ciencia social aplicada (como o Projeto Vicos), sempre foram pensados como iniciativas assumidas
por ·universidades, organismos culturais ou associa9óes de defesa
das popula9óes indígenas, as quais se responsabilizavam pela
mobiliza9ao de recursos, pelo recrutamento de pessoal e pelo es. tabelecimento de urna rotina administrativa idealmente concebida
para servir a finalidades práticas e acadeinicas. No caso brasileiro
seria extremamente positivo se as universidades e os organismos
de amparo a pesquisa - vencendo certa resistencia ainda existente
no ambiente intelectual contra a ciencia social aplicada - passassem a ver a antropología aplicada como um desdobramento
legítimo da vida academica, como urna atividade de pesquisa e urna
área de f orma9iio de conhecimentos. Isso forneceria condi96es ao
antropólogo para realizar projetos de desenvolvimento comunitário definidos a mais longo prazo e com as garantías mínimas de
autonomía e continuidade indispensáveis a sua execu9ao. Tal
perspectiva possibilitaria tanto que fossem muíto mais eficazes as
conseqüencias práticas pretendidas em termos de apoio e assistencia ao grupo indígena considerado, quanto o desenvolvimento de
modelos novos de at;iío indigenista que viessem assim a substituir,
seja o empirismo de pesquisadores bem intencionados, sejam as ratinas administrativos da a9ao oficial.
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Com bastante freqüencia ve-se a questao da chamada educa9ao
indígena limitada a discussao do processo de alfabetiza9ao. E como ·
pe9a fundamental a quem se atribuí grande responsabilidade está
a figura do lingüista, que é concebido como fornecedor exclusivo
do método pedagógico ou, mais ainda, como o confeccionador da
cartilha.
Deixando de lado a procura de urna razao para esse preconceito
e assinalando a bem da clareza a impropriedade da expressao
educa9iío indígena, que pode ter urna conota9ao etnocentrica,
optamos por explicitar o que entendemos por educa9áo para indígenas. Trata-se, a nosso ver, de um amplo processo que se dá
formalmente numa escola em aldeia indígena, cuja fun9ao consiste,
de um lado, em fornecer, devido atual conjwntura nacional em
que se insere a questao indígena mais geral, o instrumental necessário para que as popula96es indígenas passem a entender melhor
a sociedade envolvente, de modo a poderem optar pelo seu grau
de participac;ao na sociedade nacional e fazer valer, sempre que
necessário, seus direitos já adquiridos e constantes em lei. Por
outro lado, concomitantemente a esse processo de decifra9ao do
mundo dos brancos, é necessário que esta educa9ao vise a resgatar
o passado indígena e permita a permanencia e a incorpora9ao, de
maneira criativa, d o saber científico desses povos: o seu conhecimen to do mundo, seu próprio modo de contar e medir, o seu domínio da nature;za . Só assim ter-se-á, de fato, um processo educacional bicultural.

a

Em tal processo a alfabetiza9ao é apenas urna primeira etapa, e
evidenten1ente urna educac;ao que visa a tais fins nao pode a ela
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